∞ÀΔ∂™ £∞ ∂π¡∞π √π ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÁÚ¿Êˆ.
«¶Â˜ Ù· ÌÔ˘ ﬁÏ· ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹» Â›Â˜. «∂Í‹ÁËÛ¤ ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Î·ÓÂ˜». ™Ô˘ ÂÍ‹ÁËÛ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ
È· Ó· ˆ.
ªÂ˜ ÛÙË ÛÈˆ‹, Ë ÛÎﬁÓË Û¤ÚÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ Ï¿ÎÂ˜ ÙÔ˘
Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡. ŒÓ·˜ ÛÎÔÙÂÈÓﬁ˜ ·Á¤Ú·˜ –Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘– ÙÚ˘ÒÓÂÈ ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·›ÚÓÂÈ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Ù· ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÙÔÓ ·¯ÓÔÊ¤ÁÁÈÛÙÔ Ô˘Ú·Óﬁ.
ºˆ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ·ﬁË¯Ô˜ Á¤ÏÈˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â‰Ò, ·ﬁ ÙÈ˜ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏ‡ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿Ø ·ÎﬁÌ· ÈÔ Î¿Ùˆ
·ﬁ ·˘Ù¤˜, Ù· ÊÒÙ· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ··Ï¿. ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó Â‰Ò, ÚÈÓ ·ﬁ ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ¿Ó·„Â˜ ¤Ó· Ê·Ó¿ÚÈ ÁÈ· Ì¤Ó·. ΔÒÚ· ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ÊÏﬁÁ· Ó· ÙÚÂÌÔ·›˙ÂÈ Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ
·Ú¯‹. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùﬁ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚﬁÓÈ· ÙË˜
˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÎÏÂ›Ûˆ;
¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ¿ˆ Î¿Ùˆ, ÛÙË ‚Ô˘‹ Î·È ÙË
Ï¿Ì„Ë ÙË˜ ‰ÂÍ›ˆÛË˜. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùﬁ, ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÂ ﬁÛ· ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ. ∫¿ÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
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·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÓÔ
ÌÔ˘ Ù· ‚Ú¿‰È·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜
ÌÔ˘ ÙË Ì¤Ú· Î·È ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÍÂ¯·ÛÙÔ‡Ó. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÍÂÎ›ÓËÛ· ·ﬁ ·˘Ù¿.
•ÂÎ›ÓËÛ· ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ¯ÈﬁÓÈ.


Το χιόνι άρχισε να πέφτει καθώς γυρνούσα σπίτι. Είχε βραδιάσει, αν και μόλις πέντε η ώρα, κι έκανε παγωνιά. Η ανάσα μου κυμάτιζε λευκή στο σκοτάδι και τα πάντα ήταν ήσυχα. Ακόμα και ο βαρύς, μεταλλικός ήχος από τα άλογα των
στρατιωτών έσβηνε στο χιόνι. Οι παγωμένες νιφάδες σχεδόν έκαιγαν το πρόσωπό μου όπου το άγγιζαν, φώλιαζαν
στα ρούχα μου και γραπώνονταν γερά. Προσπάθησα να τις
τινάξω κι έσφιξα πιο δυνατά το γιακά στο λαιμό μου.
Ήμουν συνηθισμένος στο χιόνι –όλοι ήμασταν– αλλά όχι
και στα τέλη Μαΐου. Απ’ ό,τι φαινόταν, το τσουχτερό κρύο
θα κρατούσε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Είχαμε δει μπόλικο χιόνι εκείνον το χειμώνα.
Υπήρχε κάποια ομορφιά σε αυτό, υποθέτω. Τα σύννεφα
έκλειναν σαν κάλυμμα πάνω απ’ τον ουρανό κι οι φανοστάτες είχαν ήδη ανάψει. Πάνω στο τζάμι τους, το χιόνι εξέπεμπε μια κίτρινη λάμψη. Έμεινα ακίνητος . χωρίς καν τον υγρό ήχο των βημάτων μου, η σιωπή που απλώθηκε ήταν σχεδόν απόλυτη. Όχι, όχι σιωπή: ησυχία. Στην ήρεμη ατμόσφαιρα μπορούσα να ακούσω τις νιφάδες να πέφτουν σαν πούπουλα και να αγγίζουν το έδαφος χαϊδεύοντάς το.
Κοίταξα ψηλά στον ουρανό. Ο τρόπος που πύκνωναν οι
νιφάδες όσο πλησίαζαν το πρόσωπό μου με έκανε να νιώθω
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ότι ανυψώνομαι. Το σκοτάδι έγινε βαθύτερο. Η παγωνιά
πιο δυνατή.
Σκέφτηκα να επιστρέψω στο σπίτι, αλλά δεν κουνήθηκα
από τη θέση μου.
Άρχισα να τουρτουρίζω, το βλέμμα μου όμως παρέμενε
καρφωμένο στον ουρανό. Σκοτάδι, σκοτάδι αδιαπέραστο.
Μπορεί και να έμεινα εκεί όλη νύχτα. Ένιωθα σαν να μου
είχαν κάνει μάγια. Και, ούτως ή άλλως, δεν ήθελα να πάω
σπίτι. Η αδιάκοπη, ξέφρενη κίνηση των νιφάδων μού προκαλούσε ζαλάδα, κι έτσι όπως κοιτούσα προς τα πάνω ο
σβέρκος μου είχε πιαστεί. Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει. Ήμουν υπνωτισμένος.
Ξαφνικά αισθάνθηκα κάποιον κοντά μου. Τα μάγια λύθηκαν. Βρισκόμουν και πάλι πίσω στο δρόμο.
Κοίταξα γύρω μου: κανείς. Μονάχα μια παρουσία στoν
αέρα σαν κάποιος να κρυβόταν στις σκιές. Ένιωσα ναυτία.
Ίσως εδώ να υπήρχαν φαντάσματα, αόρατα πνεύματα που
με περιτριγύριζαν. Έκανα μεταβολή.
Δεν είχα προλάβει να κάνω τρία βήματα, και σκόνταψα
σε κάτι βαρύ. Ένα μαύρο αντικείμενο ξεχώριζε στο χιόνι,
διάστικτο από νιφάδες που το πόδι μου είχε τινάξει ψηλά.
Στην αρχή σκέφτηκα ότι θα ’ταν κανένα ψοφίμι –αρουραίος, ίσως– που είχε κοκαλώσει εκεί.
Έσκυψα αποπάνω του. Και είδα ότι δεν επρόκειτο για
ζώο αλλά για ένα βιβλίο. Απλώς ένα βιβλίο. Άπλωσα επιφυλακτικά το χέρι μου προς το μέρος του. Ακόμα ένιωθα εκείνη την αλλόκοτη παρουσία – λες και οι σκέψεις κάποιου άλλου πλανιόνταν στον αέρα σαν ατμός.
Έβαλα όλη μου τη θέληση κι ευχήθηκα να σηκωθεί το
εξώφυλλο μόνο του, τεντώνοντας ελάχιστα τα δάχτυλά μου
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και συγκεντρώνοντας τη σκέψη μου. Δε σάλεψε καν. Ήξερα από παλιά αυτό το κόλπο και συνήθως έπιανε – παρόλο
που δεν ήταν παρά ένα απλό κολπάκι, τίποτα παραπάνω.
Στη Βίβλο έχανε τη δύναμή του.
Ήμουν καχύποπτος. Δεν ήξερα αν έπρεπε να αγγίξω το
βιβλίο. Ίσως θα ήταν καλύτερα να το άφηνα εκεί που βρισκόταν. Γύρισα να φύγω – αλλά δεν μπόρεσα. Θα το σήκωνα· το ήξερα ότι θα το έκανα. Ήταν αναπόφευκτο. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα νόημα στο να το συζητάω με τον εαυτό
μου.
Πριν καλά καλά το αποφασίσω, τα δάχτυλά μου πλησίασαν στο σκούρο δέρμα του εξωφύλλου. Τα παρατήρησα να μετεωρίζονται αποπάνω του σαν να μην ήταν δικά
μου. Προσπάθησα να τραβήξω το χέρι μου μακριά. Δε με
υπάκουσε – τρομοκρατήθηκα. Τότε τα δάχτυλά μου άδραξαν το βιβλίο και, την ίδια στιγμή, η αλλόκοτη παρουσία
εξαφανίστηκε. Σήκωσα το βιβλίο και άνοιξα απότομα το
εξώφυλλο.
Οι σελίδες ήταν δύσκαμπτες και κιτρινισμένες από τον
καιρό, λες και τα φύλλα είχαν φτιαχτεί από κόκαλα. Η πρώτη σελίδα ήταν άγραφη. Γύρισα στην επόμενη. Τίποτα. Η επόμενη και η μεθεπόμενη κενές, επίσης. Ξεφύλλισα βιαστικά τις σελίδες του βιβλίου, ανυπόμονα, τσακίζοντας προς
τα πίσω τα εξώφυλλα τόσο πολύ που σχεδόν έσπασαν και η
ξεραμένη κόλλα ξεπρόβαλε στη ράχη του. Όλες ήταν άγραφες.
Όση ώρα ασχολιόμουν με το βιβλίο, ο καιρός είχε αλλάξει. Τώρα ο άνεμος αλυκτούσε μέσα στα σοκάκια, κι έμοιαζε με ουρλιαχτό που δυνάμωνε. Οι νιφάδες χτυπούσαν δυνατά το πρόσωπό μου σαν θραύσματα θολού γυαλιού. Το
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σαγόνι μου πονούσε από το κρύο, ενώ τα δάχτυλά μου στο
εξώφυλλο του βιβλίου είχαν γδαρθεί κι είχαν μουλιάσει
από το χιόνι που έλιωνε. Στρίμωξα το βιβλίο στην τσέπη του
παλτού μου και κίνησα για το σπίτι.
Αργότερα, όταν κράτησα το βιβλίο στο φως της λάμπας, μέσα στο υπνοδωμάτιό μου, αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να το
είχα αφήσει εκεί που το βρήκα. Το βιβλίο είχε κάτι αλλόκοτο, κάτι που μου προκαλούσε ανησυχία. Θυμήθηκα πόσο
σίγουρος ήμουν ότι κάποιος βρισκόταν πίσω μου στο δρόμο, και δεν μπορούσα παρά να συνδέσω το βιβλίο με εκείνη
την παρουσία – ίσως όμως αυτή η σκέψη να ήταν ανόητη.
Επρόκειτο απλώς για ένα άγραφο βιβλίο.
Απομακρύνθηκα από τη λάμπα και πίεσα το κούτελό
μου πάνω στο τζάμι για να κάνω σκιά και να μπορέσω να δω
έξω. Ο άνεμος είχε ανοίξει μια τρύπα στα σύννεφα, και τώρα διέκρινα μερικά αστέρια να λάμπουν. Πάντα μου άρεσε
να κοιτάζω τα αστέρια. Ένα απ’ αυτά είχε το όνομα Λίο,
αλλά δεν ήξερα ποιο. Ποτέ δεν ήξερα ποιο. Το χιόνι πάγωνε στους δρόμους και γινόταν συμπαγές. Αιχμαλώτιζε το
τρεμάμενο φως των φανοστατών και το αντανακλούσε, δίνοντάς του το μπλε χρώμα του πάγου. Αύριο θα είχε κρύο –
πολύ κρύο.
Ένας ήχος με έκανε να επιστρέψω στο δωμάτιο. «Λίο!»
ακούστηκε διαπεραστική η φωνή της γιαγιάς μου. Έσπρωξα το βιβλίο κάτω από το κρεβάτι μου, στα σκοτεινά, και κάθισα ξανά στο περβάζι του παραθύρου. «Λίο!» είπε πάλι η
γιαγιά και μπήκε στο δωμάτιο. Έριξε μια ματιά στο Στέρλινκ που κοιμόταν στο κρεβάτι του στην απέναντι γωνία και
μετά στράφηκε προς το μέρος μου. «Λίο, το χρειάζεσαι αυ11

τό το φως;» Τα φρύδια της χαμήλωσαν τόσο πολύ, που τα
μάτια της βυθίστηκαν στη σκιά – σαν μάτια σκελετού.
«Σβήσ’ το! Καις τζάμπα πετρέλαιο. Τι κάνεις εκεί;»
«Ετοιμαζόμουν να πέσω για ύπνο» απάντησα.
«Μάλιστα. Είναι ήδη αργά».
Με κοίταξε επίμονα για μια στιγμή. Φαινόταν τόσο γερασμένη όπως στεκόταν μες στις σκιές, αν και ήταν μόνο
εξήντα πέντε χρονών. Τα γκρίζα μαλλιά της γυάλιζαν, πιασμένα σφιχτά, οι λυτές τούφες στ’ αυτιά της αντανακλούσαν
το φως της λάμπας. Γύρω από τα μάτια και το στόμα της οι
γραμμές διαγράφονταν έντονα και το πρόσωπό της ήταν
σφιγμένο. Το πρόσωπό της ήταν πάντα σφιγμένο όταν μου
μιλούσε. «Πάλι σε κράτησαν μετά το σχολείο; Λίο, έχω χάσει το μέτρημα – τόσες φορές πια μέσα σε ένα μήνα».
Δεν απάντησα. Με κοίταξε για πολλή ώρα δίχως να μιλάει. «Τι είναι;» ρώτησα τελικά.
Περίμενα ότι θα συνέχιζε να γκρινιάζει. Κι όμως, εκείνη
έστρεψε αλλού το βλέμμα της και είπε: «Μεγαλώνοντας
μοιάζεις τόσο πολύ στο Χάρολντ. Κι εκείνος είχε γκρίζα
μάτια όταν ήταν στην ηλικία σου. Αυτό σκεφτόμουν».
«Γιαγιά;» είπα και σηκώθηκα.
Εκείνη στράφηκε ξανά προς το μέρος μου. «Τι;» ρώτησε.
Άλλαξα γνώμη. «Τίποτα».
«Καληνύχτα, Λίο» είπε λυπημένα. «Ο Θεός να σε έχει
καλά».
Μου έδωσε την εντύπωση ότι θα άπλωνε το χέρι της και
θα το έβαζε στον ώμο μου – αλλά μάλλον το μετάνιωσε. Έφυγε κλείνοντας την πόρτα πίσω της. Άκουσα την πόρτα του
δικού της δωματίου να τρίζει. Ήθελε επισκευή. Οι βίδες είχαν σκουριάσει και ένας από τους μεντεσέδες ήταν σπα12

σμένος. Έπρεπε να την είχα φτιάξει – έδειχνε έτοιμη να καταρρεύσει. Αλλά ήταν δύσκολο να βρεις μεντεσέδες εκείνη
την εποχή, μιας και τα εργοστάσια κατασκεύαζαν μόνο
σφαίρες.
Περίμενα ένα λεπτό, προτού γονατίσω να πάρω κάτω
από το κρεβάτι μου το βιβλίο. Ψηλάφισα μια γωνία του και
την κράτησα γερά. Όμως αυτό που τράβηξα έξω ήταν ένα
βιβλίο εντελώς διαφορετικό. Μεγαλύτερο και παλιότερο.
Φύσηξα τη σκόνη από το εξώφυλλο, όσο πιο απαλά μπορούσα, και οι κόκκοι γαργάλησαν τη μύτη μου. Σίγουρα
βρισκόταν εκεί πολύ καιρό.
Θυμήθηκα τι ήταν. Πήγαιναν χρόνια από τότε που το είχα κρύψει εκεί. Η γιαγιά μου θα τρελαινόταν αν ήξερε ότι
ακόμα φύλαγα ένα αντίτυπο.
∏ ÃÚ˘Û‹ μ·ÛÈÏÂ›·, του Χάρολντ Νορθ. Ένα βιβλίο με
σκληρό εξώφυλλο από δέρμα. Είχε έρθει πρώτο σε πωλήσεις. Το διάβασαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μετά
απαγορεύτηκε. Έκαψαν όλη την παρτίδα της δεύτερης έκδοσης. Ωστόσο, ο πατέρας μου βρισκόταν ήδη πολύ μακριά.
Μου φάνηκε περίεργο που η γιαγιά μόλις τον είχε αναφέρει – και τώρα εγώ κρατούσα στο χέρι μου το ξεχασμένο
του βιβλίο.
Τα δάχτυλά μου χάιδεψαν το εξώφυλλο. Ήταν ο καλύτερος, ο πατέρας μου, ο καλύτερος συγγραφέας της εποχής
μας. Όμως είχαν περάσει εφτά χρόνια και μετά βίας θυμόμουν πια το πρόσωπό του. Τότε ήμουν οχτώ χρονών, όσο
ήταν τώρα ο Στέρλινκ. Όμως κι ο ίδιος ο πατέρας μου μπορεί να μη με αναγνώριζε πια.
Το εξώφυλλο αποσπάστηκε απρόθυμα από τη σελίδα
του τίτλου. Κάτω από τον τυπωμένο τίτλο, ακόμα ξεχώριζε η
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υπογραφή του πατέρα μου με κιτρινισμένα γράμματα. Θυμάμαι που μου το είχε υπογράψει ιδιοχείρως, επειδή του το
ζήτησα. Του είχα πει ότι ήθελα να γίνω συγγραφέας, όπως
εκείνος.
Έκλεισα το βιβλίο χτυπώντας δυνατά το εξώφυλλο, το
έσπρωξα ξανά κάτω από το κρεβάτι και πήγα να σβήσω τη
λάμπα. Δε χρειάστηκε όμως. Το πετρέλαιο είχε σωθεί. Η
φλόγα τρεμόπαιξε μια φορά… δυο φορές… και μετά έσβησε μόνη της.
Ξυπνώντας το επόμενο πρωί, αντίκρισα μια παγερή ολόλευκη αυγή. Λευκή, όχι γκρίζα, λόγω της παράξενης λάμψης του χιονιού. Αυτό ακριβώς είδα όταν άνοιξα τα μάτια
μου – το χιόνι στο δρόμο σαν καθαρά λευκά κύματα παγωμένα σε ένα κανάλι και, πάνω από τα βρόμικα σπίτια, νιφάδες να αιωρούνται ληθαργικά στον ουρανό. Τότε θυμήθηκα ότι από το κρεβάτι μου ο δρόμος δε φαινόταν. Κάθε
πρωί, όταν ξύπναγα, έβλεπα μόνο τον ουρανό. Όμως τώρα
κοιτούσα κάτω στο δρόμο.
Καθόμουν στο περβάζι. Το κεφάλι μου πίεζε δυνατά το
παγωμένο τζάμι και πονούσε από την ακινησία. Γιατί βρισκόμουν εδώ; Θυμόμουν ότι είχα πάει για ύπνο αφότου έσβησε η λάμπα. Σηκώθηκα.
Το βιβλίο βρισκόταν στο περβάζι δίπλα στην παγωμένη
λάμπα. Εκείνο το βιβλίο που είχα βρει στο χιόνι. Πράγμα
παράξενο, γιατί ήμουν σίγουρος ότι το προηγούμενο βράδυ
το είχα σπρώξει βιαστικά κάτω απ’ το κρεβάτι και το είχα
αφήσει εκεί. Το σήκωσα και το ξεφύλλισα αφηρημένα, με τα
βλέφαρά μου να κλείνουν από τη νύστα. Ήταν νωρίς και ήμουν κουρασμένος. Δε θα ’ταν ούτε έξι το ξημέρωμα. Και
τότε ξαφνιάστηκα. Υπήρχαν γραμμένες λέξεις στο βιβλίο!
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Το έκλεισα απότομα. Ήταν άδειο την προηγούμενη μέρα· είχα ελέγξει κάθε του σελίδα. Το άνοιξα ξανά. Ναι,
υπήρχαν γραμμένες λέξεις. Πυκνά μαύρα γράμματα που
δεν αναγνώριζα. Οπωσδήποτε, λοιπόν, το βιβλίο ήταν κάτι
παραπάνω από αυτό που φαινόταν – μόνο διαβολικό θα
μπορούσε να είναι. Το έβαλα γρήγορα πίσω στο περβάζι·
φοβόμουν. Για αρκετή ώρα έμεινα να το κοιτώ επίμονα.
Ήξερα ότι στο τέλος θα το διάβαζα. Ήθελα να μάθω τι
έλεγε το κείμενο. Ίσως ήταν ανοησία μου που φοβήθηκα·
ένα βιβλίο δεν μπορούσε να με βλάψει. Προσπάθησα πάλι
να το ανοίξω με τη δύναμη της θέλησης. Εστίασα τη σκέψη
μου σ’ αυτό, όσο πιο έντονα μπορούσα. Πόνεσε το μυαλό
μου από την προσπάθεια, αλλά τίποτα δεν κατάφερα. Το βιβλίο παρέμενε κλειστό. Δίστασα για μια στιγμή, μετά το άρπαξα και το άνοιξα.
Ακόμα υπήρχαν κάμποσες λευκές σελίδες. Πήγα στην
αρχή του κειμένου και άρχισα να διαβάζω.


ΔÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ ¤‰ÈˆÍÂ ÙËÓ ·ÁÂÚ‹, ÌÔ˘ÓÙ‹ ·˘Á‹, ‰È·¤Ú·ÛÂ
ÙÈ˜ ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜ Î·È ·ÓÙÈÊ¤ÁÁÈÛÂ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘.
√ ÓÂ·Úﬁ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÙÈ˜ ÙÚ¿‚ËÍÂ ·ıﬁÚ˘‚· Î·È ÎÔ›Ù·ÍÂ ¤Íˆ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ ÙÔ Êˆ˜ Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜
Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ¿Óˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÛÙ¤ÁÂ˜ ÙˆÓ ÁÎÚ›˙ˆÓ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ªÂÙ·ÌﬁÚÊˆÓÂ Ù· ‚ÚﬁÌÈÎ· ·ÁÚÈﬁ¯ÔÚÙ· ÙË˜
ÛÈ‰ËÚÔÙÚÔ¯È¿˜ ÛÂ Î·ı·Ú¿, ÔÚÊ˘Ú¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ·Û¿ÏÂ˘Ù· ÛÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡. ¢¿ÎÚ˘· Î˘ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÚﬁÛˆﬁ ÙÔ˘, ÎÈ ¤ÌÂÈÓÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó. ŒÓ· ÙÚ¤ÓÔ ¤Ú·ÛÂ Î·È ¯¿ıËÎÂ ¿ÏÈ
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ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. √ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‹ÁÂ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌﬁÏÈ˜
Í˘ÓÔ‡Û·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ .
ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË Ì¤Ú·, ÂÓÒ ÁÈ· ÎÂ›ÓÔÓ Â›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙﬁÛÔ ÔÏÏ¿ ÌÂ ÙÔ ÍËÌ¤ÚˆÌ·.
∏ ÓÂ·Ú‹ Á˘Ó·›Î· ÊÒÓ·ÍÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘. °‡ÚÈÛÂ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Î·È ‹ÁÂ ÎÔÓÙ¿ ÙË˜. ªÂÙ¿, ¿ÁÁÈÍÂ ··Ï¿ ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡ – Ë ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÓ Í‡ÓËÛÂ. ŒÈ·ÛÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜. ΔÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛËÏÒıËÎÂ ¿Óˆ ÙË˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó ÎÈ ÂÎÂ›ÓË ‰ÂÓ ÙÔ ÚﬁÛÂÍÂ. √È Í·Óı¤˜ ÙË˜ ÌÔ‡ÎÏÂ˜ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙÔ ÚﬁÛˆÔ ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÁÎ·ÏÈ¿ Î·È Ë
Ì·ÙÈ¿ ÙË˜ Ù·Í›‰Â˘Â ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ¤Ú· ·ﬁ ÙÈ˜ ¤ÚËÌÂ˜ Ú¿ÁÂ˜, ÛÂ ¤Ó· Û·ÛÌ¤ÓÔ ÊÚ¿¯ÙË ﬁÔ˘ ÌÈÎÚ¿ Ô˘ÏÈ¿ Ë‰Ô‡Û·Ó ÎÂÏ·Ë‰ÒÓÙ·˜ Â‰Ò ÎÈ ÂÎÂ›. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁﬁÙ·Ó Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ Î·È ÙÔ ÌˆÚﬁ ÎÔÈÌﬁÙ·Ó. √ ‹ÏÈÔ˜
¤ÏÔ˘ÛÂ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÂ Êˆ˜ Î·È ÌÂÙ¤ÙÚÂ„Â Ù· ¿ÓÙ· ÛÂ ¯Ú˘Û¿ÊÈ.
¶¤Ú·ÛÂ ÔÏÏ‹ ÒÚ· Ì¤¯ÚÈ Ó· Û¿ÛÂÈ Ë ÛÈˆ‹. ™ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì‹ÎÂ ‚È·ÛÙÈÎ‹ ÌÈ· ÌÂÛﬁÎÔË Á˘Ó·›Î·. ∫Ô›Ù·ÍÂ ÙÔ ·ÔÎÔÈÌÈÛÌ¤ÓÔ ÌˆÚﬁ ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ‹Ú·Ó Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· . ‡ÛÙÂÚ·
¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÁÂÏ¿ÂÈ, ÂÓÒ Ì·˙› ÙË˜ ÁÂÏÔ‡ÛÂ ÎÈ Ë ÓÂ·Ú‹ Á˘Ó·›Î·,
·ÁÎ·ÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙË˜. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡ ¤‚Á·ÏÂ
Î¿ÙÈ Ô˘ Â›¯Â ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌﬁ ÙË˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ¯Ú˘Û‹
·Ï˘Û›‰· ÌÂ ¤Ó· ‚·Ú‡ Ê˘Ï·¯Ùﬁ ¿Óˆ ÙË˜ – ¤Ó· Ô˘Ï› ‰È·ÎÔÛÌËÌ¤ÓÔ ÌÂ ÂÙÚ¿‰È· Ô˘ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó ÛÙÈÁÌÈ·›· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ
ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ·ÓÙ·‡ÁÂÈÂ˜ ÊˆÙﬁ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚﬁ ¿ÛÚÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ΔÔ ÌˆÚﬁ ¿ÓÔÈÍÂ Í·ÊÓÈÎ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ·Ó Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ﬁ Î·ı·Ú‹ Û‡ÌÙˆÛË. «ª·, ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÓÙ·ÁÈﬁÓ
ÛÔ˘» ·ﬁÚËÛÂ Ë ÓÂ·Ú‹ Á˘Ó·›Î·.
«ΔÒÚ· Â›Ó·È ‰ÈÎﬁ ÙË˜» ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙË˜. «£· ÙÔ
¯·Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÌÔ˘». ΔÔ ·Ú¤‰ˆÛÂ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
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ÌˆÚÔ‡. «º‡Ï·Í¤ ÙÔ ÁÈ· ﬁÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ï›ÁÔ. §Â›ÂÈ ¤Ó· ÂÙÚ¿‰È, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó».
«¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ» Â›Â Ë ÎﬁÚË ÙË˜. «ª·Ì¿, ·˜ ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙÒÚ· – ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙﬁ ÌﬁÓÔ». √ Û‡˙˘Áﬁ˜ ÙË˜ ¤‰ÂÛÂ ÙÔ ÎÔ‡ÌˆÌ·
Á‡Úˆ ·ﬁ ÙÔ Ï·ÈÌﬁ ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡ Î·È ›ÛÈˆÛÂ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ΔÔ
ÎﬁÛÌËÌ· ÙË˜ ¤ÊÙ·ÓÂ Û¯Â‰ﬁÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË – ÙﬁÛÔ ÌÈÎÚÔ‡Ï·
‹Ù·Ó. ŸÏÔÈ ÙËÓ ÎÔ›Ù·˙·Ó ÛÈˆËÏÔ›.
«¶ÚÔ‚Ï¤ˆ ﬁÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó¤ÌÔÚÊË» Î·Ì¿ÚˆÛÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿
ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡.
«ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ, ÁÈ· Ó· ÙË ‰ˆ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ» Â›Â Ô ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ê›ÏËÛÂ ÙÔ ÚﬁÛˆÔ ÙÔ˘ ÌˆÚÔ‡.
ŒÓ· ‰¿ÎÚ˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ ·ﬁ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ÙË˜ ÎﬁÚË˜ ÙÔ˘ Î·È ÙﬁÙÂ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÎÏ·›ÂÈ ÎÈ ÂÎÂ›ÓË.
¶ÔÏ‡ Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ ÎÂÈ, ÛÂ ¤Ó· ÂÈ‚ÏËÙÈÎﬁ ¤ÙÚÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ,
¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌˆÚﬁ ÎÔÈÌﬁÙ·Ó. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¤ÁÂÈÚÂ ·Ô¿Óˆ ÙÔ˘
·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÙÔ˘ ÎÚÂ‚·ÙÈÔ‡. NˆÚ›ÙÂÚ·, ﬁÛÔ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·, Ô Û‡˙˘Áﬁ˜ ÙË˜ ÙÔ
ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÁÎ·ÏÈ¿. «¶ÚÔÛÙ¿ÙÂ„Â ·˘Ùﬁ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Î·È
·Í›ˆÛ¤ ÙÔÓ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÌÂ ÛÔÊ›·» ¤ÏÂÁÂ Ô ÈÂÚ¤·˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, Ì· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÁÂ. ∂›¯Â Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÚ·ÌÌ¤Ó· ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ Ì¤Ú·˜ ¯¿ÚÈ˙Â ÌÈ· Úﬁ‰ÈÓË ·ﬁ¯ÚˆÛË ÛÙÔ ÚﬁÛˆﬁ ÙË˜, Î·È Ë ÎÔ‡Ú·Û‹
ÙË˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙË Ï¿Ì„Ë, ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ
·ÎﬁÌ· ÓÂﬁÙÂÚË ·’ ﬁÛÔ ‹Ù·Ó. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚﬁÛˆÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘
Î·È ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ . ﬁÌˆ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜
¤Î·Ó·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÛÔ˘Ó. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ
‰ÂÎ·Ô¯ÙÒ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÌÈÎÚﬁÙÂÚ‹ ÙÔ˘, Î·È ÙÒÚ·,
ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÌˆÚﬁ ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿, ¤ÓÈˆıÂ Û·Ó ·È‰›.
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¢ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ·ﬁ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Î·È ÙÔ ÌˆÚﬁ Í‡ÓËÛÂ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿
ÙÔ ÌˆÚﬁ ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙË˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ ‰›Ï· ÙË˜
ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÈˆËÏÔ› Ó· ÙÔ ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ·
ÙÔ˘˜. Δ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·Ú¿ÍÂÓ· – ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÛÎÔ˘Úﬁ¯ÚˆÌ·, ÌÂ ÌÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÙﬁÛÔ ÌÈÎÚﬁ
Ï·ÛÌ·Ù¿ÎÈ. ΔÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ·ÚÁﬁÙÂÚ·. ªÈ· ·ÏÏﬁÎÔÙË ËÛ˘¯›· ‚¿Ú·ÈÓÂ ÙËÓ ·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·ıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌˆÚﬁ. √‡ÙÂ Î·Ó ¤ÎÏ·ÈÁÂ.
«¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡;» ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ ‰˘Ó·Ù¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Û˘ÏÏÔÁÈ˙ﬁÌÂÓÔ˜ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹.
«Œ¯ˆ ÂÛ¤Ó·, ÙÒÚ· ¤¯ˆ Î·È ¤Ó· ÁÈÔ» ·¿ÓÙËÛÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·, ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ·ﬁ ÙÔ ÚﬁÛˆﬁ ÙË˜. «∞Ó Â›Ì·ÛÙÂ ¿ÓÙ· ﬁˆ˜ Â›Ì·ÛÙÂ ÙÒÚ·, ·Ó ÌÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì·˙›,
‰Â ı· ˙ËÙ‹Ûˆ Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ˙ˆ‹ ÌÔ˘».
¶¤ÓÙÂ ¯ÚﬁÓÈ· ¤Ú·Û·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ì·˙›. ∫·È ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘, ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ „ËÏﬁÙÂÚÔ
Ì·ÏÎﬁÓÈ ÙÔ˘ Î¿ÛÙÚÔ˘, ﬁÙ·Ó Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ ÊˆÓ¤˜ Î·È
¤ÛÙÚÂ„Â ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙË˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ﬁÏË. §›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÍÈÊÔÌ·¯Ô‡Û·Ó ÌÂ Í‡ÏÈÓ· Û·ıÈ¿.
«ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ;» ÚÒÙËÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.
«¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ˆ». ∂¤ÛÙÚÂ„Â ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. «™˘ÓÂ¯›ÛÙÂ
ÌÂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û·˜».
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·Ù¤‚·ÛÂ ÙÔ Û·ı› ÛÙÔ Ï¿È Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ.
«¢Â ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ·›˙ˆ Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È·». øÛÙﬁÛÔ ¯ÂÈÚÈ˙ﬁÙ·Ó ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Û·ı› Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ﬁÏÔ. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ ÎÈ ÂÎÂ›ÓË ÌÂ ÙË ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›· ÙÔ˘.
√ Ú›ÁÎÈ·˜, È¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÙÔ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,
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ÙÔÓ ·ÈÊÓÈ‰›·ÛÂ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÈÍÂ ÙÔ Û·ı› ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ. ŸÏÔÈ Á¤Ï·Û·Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û‹ÎˆÛÂ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤Î·ÓÂ ÎÔ‡ÓÈ·
ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘. «£· Á›ÓÂÈ ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜» Â›Â Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·.
«ªË ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÒÚ·» Â›Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
¯·˚‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. «ªÈÎÚﬁ ·È‰› Â›Ó·È
·ÎﬁÌ·».
∞ÔÎ¿Ùˆ ÙÔ˘˜, Î¿ÔÈ· Ô˘ÏÈ¿ ‹Úı·Ó Î·È ÎÔ‡ÚÓÈ·Û·Ó
ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ Î‹Ô˘ ÙË˜ Ù·Ú¿ÙÛ·˜. √ ‹ÏÈÔ˜ ¤‰˘Â ÎﬁÎÎÈÓÔ˜
Û·Ó ·›Ì·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÛÈˆËÏÔ›, Ô
¤Ó·˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Û·Ó Î¿ıÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ. ∫È ‡ÛÙÂÚ· Ë ÛÈˆ‹ ¤Û·ÛÂ . ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ ÎﬁÛÌÔ˜
Ó· ÊˆÓ¿˙ÂÈ, Î¿Ô˘ ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.
∏ ‡ÏË ÙÔ˘ Î¿ÛÙÚÔ˘ ÛˆÚÈ¿ÛÙËÎÂ Î·Ù·Á‹˜ ÌÂ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹
¤ÎÚËÍË. ¶ÂÛÌ¤ÓÔÈ Í·ÊÓÈÎ¿ ÛÙ· ÁﬁÓ·Ù·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó Î·Ù¿Ì·Ù·. «ªËÓ ÎÔ˘ÓËıÂ›˜» Â›Â Ô
¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. √È ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·ı·Ú¿. ¶¿Óˆ ·ﬁ ÙÔ ·Ú·¤ÙÔ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡, ÙÔ ·ÁﬁÚÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ Ó· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Î¿ÛÙÚÔ˘ Û·Ó Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÊÈ¯Ù·ÁÎ·ÏÈ¿ÛÙËÎÂ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÚ¿‚ËÍÂ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ ·ﬁ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Ë ÏÂ›‰· ¤Ï·Ì„Â Î·Ù·ÎﬁÎÎÈÓË ÛÙÔ
ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. •·ÊÓÈÎ¿ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ ¤Ó· Í¤Û·ÛÌ· ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ ·ﬁ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ Î¿Ùˆ ÔÚﬁÊÔ˘. «Œ¯Ô˘Ó ﬁÏ·»
„Èı‡ÚÈÛÂ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙ’ ·˘Ù› ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. «Œ¯Ô˘Ó ﬁÏ· .
Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ; ¶ÔÈÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ‡·˙Â ﬁÏ·;» ∂ÎÂ›ÓË ¤È·ÛÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ . Ô ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎﬁ˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó
Ù· ‰‡Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ ·ÎÔ‡ÌËÛ·Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ
Ê¿ÓËÎÂ ÙÚ·¯‡˜ ÌÂ˜ ÛÙËÓ ËÛ˘¯›·.
μ·ÚÈ¿ ‚‹Ì·Ù· ÏËÛ›·˙·Ó ›Ûˆ ·ﬁ ÙËÓ Ì·ÏÎÔÓﬁÔÚ19

Ù·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛËÎÒıËÎÂ ﬁÚıÈÔ˜ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔÓ ÌÈÌ‹ıËÎÂ. ÃˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ﬁÚÙ·, Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÊÈ¯Ù¿. ∞˘Ù‹ Ì‹ÎÂ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ÂÎÂ›ÓÔÓ Î·È ÛÙËÓ ﬁÚÙ·. Δ· ‚‹Ì·Ù· ÏËÛ›·Û·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ.
∏ ﬁÚÙ· ¿ÓÔÈÍÂ ÌÂ ¤Ó·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌﬁ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤ÙÚÂÍÂ
ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Í·ÊÓÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÛÙ¤ÁÂ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·ÓÙ‹¯ËÛ·Ó ‰˘Ô ÙÔ˘ÊÂÎÈ¤˜. ΔÔ Ì·¯·›ÚÈ ¤ÂÛÂ ·ﬁ ÙÔ
¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÎÚÔÙ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È
Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÛˆÚÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‚·ÚÈ¿ ÛÙÈ˜ Ï¿ÎÂ˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÛÙ·ıÂ› ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó
ÙﬁÛÔ Í·ÊÓÈÎ¿.
À‹ÚÍÂ ÛÈˆ‹. ΔË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ë Á˘Ó·›Î·
‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› . ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ﬁ¯È. ΔÔ ·›Ì· ÁÏ›ÛÙÚËÛÂ ·ıﬁÚ˘‚· ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ¤ÙÚÂ˜ – Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ.
Δ· ‰¿ÎÚ˘· ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· ÛÙ¤ÁÓˆÛ·Ó ÛÙÔ Ï·ÈÌﬁ ÙÔ˘. ÕÚ·ÍÂ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÙÔ ÂÎÛÊÂÓ‰ﬁÓÈÛÂ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘
Â›¯Â ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘. ∏ ÏÂ›‰· ¯¿Ú·ÍÂ ÙÔ Ì¿ÙÈ
Î·È ÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïﬁ ÙÔ˘ Î·È ÛÊËÓÒıËÎÂ ÂÎÂ› ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹. √
¿ÓÙÚ·˜ ¤ÚÈÍÂ ÙÔ ÈÛÙﬁÏÈ, ¤ÂÛÂ ÛÙ· ÁﬁÓ·Ù· Î·È ÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÊÈ¯Ù¿ ÙÔ ÚﬁÛˆﬁ ÙÔ˘. ΔÔ ·›Ì· ¤ÚÂÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï¿
ÙÔ˘, Ë¯Ùﬁ Î·È ÛÎÔ‡ÚÔ, ÈÙÛÈÏÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ¤ÙÚÂ˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜ ÛËÌ¿‰Â„Â ÙÔ ·ÁﬁÚÈ ÌÂ ÙÔ ﬁÏÔ ÙÔ˘. «Ÿ¯È!» ÊÒÓ·ÍÂ ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÂ›, ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÎﬁÌ·
ÎÔÏÏËÌ¤Ó· ÛÙÔ ÚﬁÛˆÔ. «£˘Ì‹ÛÔ˘ ÙËÓ ÚÔÊËÙÂ›·! ªË
ÛÎÔÙÒÛÂÈ˜ ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ·!»
μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·ı’ Ô‰ﬁÓ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ –Ô˘ ÙÒÚ·
‹Ù·Ó ¤ÓÙÂ ¯ÚÔÓÒÓ– Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜. ΔÔ Ú¿‰ÈÔ ¤·È˙Â ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È
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‰˘Ó¿ÌˆÛÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ΔÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ·Ó¤ÌÈ˙Â Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
Û·Ó Ì·Ï·Ú›Ó·. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜ Á¤Ï·ÛÂ. «∂Û‡ ÌÈ· Ì¤Ú· ı· ¯ÔÚÂ‡ÂÈ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹».
«∞˘Ùﬁ ÂÏ›˙ˆ, ·Ó ÚÔÛ·ı‹Ûˆ ÛÎÏËÚ¿» Â›Â ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ,
ÙﬁÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ Ô˘ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜ Á¤Ï·ÛÂ Í·Ó¿. ΔÔ Ê˘Ï·¯Ùﬁ ÌÂ
ÙÔ Ô˘Ï› ÛÙﬁÏÈ˙Â ÙÔ Ï·ÈÌﬁ ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙË˜ Â›¯·Ó È· ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ÊˆÙÂÈÓﬁ ÌÏÂ ¯ÚÒÌ· – ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Â›¯Â Î·È ÙÔ ÂÙÚ¿‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÓÙ·ÁÈﬁÓ ÙË˜,
ÏÂ˜ Î·È ‹Ù·Ó ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÎÂ›ÓË.
Δ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÈ˜ ÏˆÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜,
ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ﬁÌˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈËÌ¤Ó· ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ô˘Ú¤˜ Î·È ‹Á·ÈÓ·Ó ÛËÌÂÈˆÙﬁÓ. ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡
ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ï·ÁÔÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹
ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙË˜ Ù·Ï·ÓÙÂ˘ﬁÙ·Ó. ÕÌÌÔ˜ Î·È ¯·Ï›ÎÈ· ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÏﬁ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ¿ÏˆÛÂ ÙÔ
¯¤ÚÈ ÙË˜ Î·È ¯¿È‰Â„Â ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ÙË˜ ÂÁÁÔÓ‹˜ ÙË˜ Ô˘ Â›¯Â
È· ·ÔÎÔÈÌËıÂ›.
•·ÊÓÈÎ¿ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·Ï‡ÊÙËÎÂ ·ﬁ ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù·.
ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁﬁ ‹ÚÂ ·ﬁÙÔÌ· ÛÙÚÔÊ‹ ÎÈ Ô Ô‰ËÁﬁ˜ ÙÔ˘ ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂÙ¿¯ÙËÎÂ ·’ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·ÊÂ ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ÎÈ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ÔÚÂ›·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›‰Â ÚÈÓ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·Ï‡„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜, Ô˘ ¿ÏÂ˘Â Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÙÔ ÙÈÌﬁÓÈ ﬁÙÂ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ﬁÙÂ
·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÊÔÚÙËÁ¿ ÍÂÚﬁ‚·ÏÏ·Ó ·ÂÈÏËÙÈÎ¿ „ËÏ¿
¿Óˆ ·ﬁ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ Î·È Úﬁ‰Â˜ ÛÙÚ›ÁÎÏÈ˙·Ó ÛÙËÓ
¿ÛÊ·ÏÙÔ. «ŸÏ· ı· ¿ÓÂ Î·Ï¿, ﬁÏ·» Â›Â Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜ ·ÂÁÓˆÛÌ¤Ó·, ·Ó Î·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓÂ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ÏÂÁÂ
·˘Ùﬁ. ⁄ÛÙÂÚ· ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÂ ÎÈ ﬁÏ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó.
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ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ¤ÎÏ·ÈÁÂ ﬁÏË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÛÂ ¤Ó· ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ Î·È ¿¯ÚˆÌÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ÏÈÁÌ¤ÓÔ ÛÂ ‚·ı‡ ÛÎÔÙ¿‰È. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›¯·Ó ¿ÂÈ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·ÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ. ΔÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Â›¯Â ‹‰Ë ‚ÚÂıÂ›
ÂÎÂ› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜. ™’ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›¯Â ÁÂÓÓËıÂ› . ¤Ó·
¯ÚﬁÓÔ ·ÚÁﬁÙÂÚ·, ÙËÓ ¤ÊÂÚÓ·Ó Â‰Ò Î¿ıÂ Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÚÂÈ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÙﬁÙÂ Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙË˜ ·ÚÁÔ¤ı·ÈÓÂ. ∂›¯Â ¤ÚıÂÈ Â‰Ò
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÈﬁÙÂÚ·, ﬁÌˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ı· ÙË ı˘ÌﬁÙ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·.
ΔÔ ·ÁﬁÚÈ ¤ÎÏ·ÈÁÂ ÎÈ ·˘Ùﬁ . Â›¯Â ‚ÚÂıÂ› Í·ÊÓÈÎ¿ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘, ÛÂ
ÌÈ· Í¤ÓË ¯ÒÚ·, ÌÂ ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔ
·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ. ∫Ô›Ù·ÍÂ ¤Íˆ ÙÔÓ ∞ÔÛÂÚ›ÙË, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘
ÊÂÁÁÔ‚ÔÏÔ‡ÛÂ ÚÒÙÔ ·’ ﬁÏ· ·ﬁ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Î¿ÛÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎﬁÌ· ÎÈ ·˘Ùﬁ Â›¯Â ¿ÏÏË ı¤ÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
Ï¿Ì„Ë Â‰Ò. ◊Ù·Ó ˆ¯Úﬁ Î·È ·¯ÓﬁÛ‚ËÓÂ ÛÂ ¤Ó· ı·Ìﬁ Ó˘¯ÙÂÚÈÓﬁ Ô˘Ú·Óﬁ ‚·ÌÌ¤ÓÔ ÌÂ ÔÚÙÔÎ·Ï› Î·È ÁÎÚ›˙Â˜ ·ÓÙ·‡ÁÂÈÂ˜.
«º‡ÁÂ ·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ» Â›Â Ô Í¤ÓÔ˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡. «¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÂ›˜
Ï›ÁÔ». ΔÔ ·ÁﬁÚÈ ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. √‡ÙÂ
ÂÎÂ›ÓË ÙË Ó‡¯Ù·, Ô‡ÙÂ ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË Ô‡ÙÂ ÙË ÌÂıÂﬁÌÂÓË.
ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹Ù·Ó Í·ÏˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÛÂ Ù· ›‰È· ·ÛÙ¤ÚÈ·. Δ· ¤‚ÏÂÂ Ó· ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‚Ú¿‰È·
Î·È Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ ·˘Á‹. ÕÎÔ˘ÁÂ Ù· ÚÔÏﬁÁÈ· ÙË˜ ﬁÏË˜
Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Î·È ÌÂÙÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ Î¿ıÂ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ. øÛÙﬁÛÔ, Ô‡ÙÂ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô‡ÙÂ ÙÔ ·ÁﬁÚÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó
Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ.
Το κείμενο τελείωνε εκεί. Κάθισα ακίνητος, με το βιβλίο α22

νοιχτό πάνω στα γόνατά μου. Ήταν περίεργο, όμως αυτή
την ιστορία την είχα ξαναδιαβάσει – ήμουν βέβαιος. Και δεν
ήταν πλαστή. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν αληθινή· είχε συμβεί πραγματικά.
Σκέφτηκα ότι το μικρό αγόρι μπορεί να ήταν ο πρίγκιπας
που είχε γεννηθεί την ίδια χρονιά με εμένα και που υποτίθεται ότι είχε εξοριστεί σ’ εκείνη τη μυθική χώρα. Ο πρίγκιπας
Κάσσιος. Πώς λεγόταν εκείνη η χώρα; Αγγελόχωρα, ή κάπως έτσι – όμως δεν ήταν πραγματική. Τα στρατεύματα του
Λούσιεν είχαν σκοτώσει τους πάντες στο κάστρο εκείνη τη
νύχτα· σκότωσαν το βασιλιά και τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα. Η σύμβουλός του, η Τάλιθα, ευθυνόταν για το μακελειό· η δύναμή της ήταν μεγάλη, και δε θα είχε καμιά δυσκολία να σκοτώσει και το πεντάχρονο παιδί. Οπότε, η ιστορία
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα παραμύθι.
Αλλά τι συνέβαινε με το κορίτσι; Κάποιες από τις λέξεις της δικής της ιστορίας δεν τις καταλάβαινα. Τι σήμαινε «αυτοκίνητο» ή «ταμπλό» ή «ραδιόφωνο»; Ηχούσαν στ’ αυτιά μου σαν ξένες λέξεις. Ίσως το κορίτσι να
ζούσε σε μια άλλη χώρα. Ίσως να βρισκόταν κι εκείνη στην
Αγγελόχωρα. Αυτό σήμαινε ότι και η δική της ιστορία ήταν
ψεύτικη.
«Λίο! Στέρλινκ!» φώναξε η γιαγιά μου. «Σηκωθείτε γρήγορα. Θα σας πάρει περισσότερη ώρα να πάτε στο σχολείο
μες στο χιόνι». Ο Στέρλινκ στριφογύρισε στο κρεβάτι του,
μουρμουρίζοντας. Έβαλα το βιβλίο στην τσέπη του παλτού
μου. Δεν ήξερα ακόμα τι δυνάμεις έκρυβε και ήθελα να το
έχω πάνω μου.
Όταν κατέβηκα για να φέρω νερό, θυμήθηκα ποιο ήταν
το όνομα της υποτιθέμενης χώρας. Εκείνης της μυθικής χώ23

ρας σε έναν άλλον κόσμο, για την οποία η γιαγιά συνήθιζε
να μας λέει παραμύθια. Δε λεγόταν τελικά «Αγγελόχωρα».
Το όνομά της ήταν «Αγγλία».


Στο δρόμο για το σχολείο σκεφτόμουν ακόμα το βιβλίο.
Πώς είχαν εμφανιστεί οι γραμμένες λέξεις; Ίσως ήταν λάθος που το είχα σηκώσει απ’ το δρόμο. Η ιστορία δε με αφορούσε ούτε κατά διάνοια, και τώρα μπορεί να έβρισκα
και τον μπελά μου. Ωστόσο είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον
μου· δεν μπορούσα να πάψω να αναρωτιέμαι εάν εκείνο το
αγόρι ήταν όντως ο πρίγκιπας. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε
μήπως ήταν ζωντανός; Αν ζούσε, η προφητεία θα μπορούσε
να εκπληρωθεί. Όμως –
«Λίο;»
Επέστρεψα από τις σκέψεις μου. Ξαφνιάστηκα που είδα
το δρόμο και το χιόνι και τα σπίτια να βρίσκονται ακόμα στη
θέση τους. Στράφηκα προς το Στέρλινκ, που σιγότρεχε δίπλα μου. Αφηρημένος όπως ήμουν, περπατούσα γρήγορα
και δε με προλάβαινε.
«Τι;» είπα, επιβραδύνοντας το ρυθμό μου.
«Λίο, τι σκέφτεσαι;» με ρώτησε. Κούνησα το κεφάλι μου
και χαμογέλασα έτσι που τον είδα να σηκώνει τα μάτια και
να με κοιτάζει – το ύφος του ήταν πολύ σοβαρό.
«Τίποτα. Απλώς μια φανταστική ιστορία». Ανασήκωσα
αδιάφορα τους ώμους. «Μία από κείνες τις παλιές ιστορίες
για την Αγγλία, αλλά εσύ μάλλον δεν τις θυμάσαι».
«Την Αγγλία; Μα και βέβαια θυμάμαι».
«Τι θυμάσαι, λοιπόν;» τον ρώτησα.
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«Η Αγγλία ήταν το μέρος για το οποίο μας μιλούσε η γιαγιά. Οι εξερευνητές πήγαν σε ένα διαφορετικό κόσμο και
την ανακάλυψαν».
Έμεινα άναυδος. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από τριών
ετών όταν η γιαγιά μάς διηγιόταν εκείνες τις ιστορίες. «Και
ο πρίγκιπας πήγε εκεί» συνέχισε ο Στέρλινκ. «Εξόρισαν τον
πρίγκιπα στην Αγγλία».
«Τι εννοείς, δηλαδή;»
«Νομίζω ότι η χώρα είναι αληθινή».
«Αληθινή;» απόρησα. Εκείνος έγνεψε καταφατικά.
«Πώς μπορεί να είναι αληθινή;» τον ρώτησα.
«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αληθινή. Δεν είμαι ο μοναδικός».
«Ο μοναδικός είσαι πλέον, Στέρλινκ».
«Όχι, δεν είμαι» επέμεινε. «Το έχω σκεφτεί πολύ και
φαίνεται λογικό να είναι αληθινή η Αγγλία».
Τον παρατηρούσα προσεκτικά καθώς προχωρούσαμε,
ακόμα έκπληκτος που μπορούσε να θυμηθεί αυτά τα πράγματα. «Γιατί;» ρώτησα. «Γιατί φαίνεται λογικό;»
Το σκέφτηκε για μια στιγμή. «Καταρχάς έστειλαν τον
πρίγκιπα εκεί» είπε. «Και ο πρίγκιπας υπήρχε στην πραγματικότητα».
«Οι περισσότεροι όμως πιστεύουν ότι ο πρίγκιπας σκοτώθηκε» απάντησα.
«Εγώ όχι».
Χαμογέλασα με τη βεβαιότητά του. «Αυτό είναι όλο;»
«Όχι μόνο. Το ποίημα που έγραψε ο αδερφός της γιαγιάς έλεγε ότι ο πρίγκιπας θα πήγαινε εκεί, όχι ότι θα πέθαινε».
«Εννοείς την προφητεία που έγραψε ο μέγας Αλντεμπα25

ράν». Ο Αλντεμπαράν ήταν ο θείος του πατέρα μας, αλλά
δεν το διαλαλούσαμε κιόλας. Το να έχουμε το Χάρολντ
Νορθ για πατέρα έφτανε και περίσσευε. «Κανείς δε δίνει
προσοχή σ’ αυτές τις παλιές προφητείες στις μέρες μας» είπα.
«Θα ’πρεπε. Η προφητεία δεν είναι παλιά – γράφτηκε
πριν από δεκαέξι χρόνια. Εξάλλου, συνήθως είναι σωστές»
αντέτεινε ο Στέρλινκ.
«Μπορεί. Εσύ τι ξέρεις για τις προφητείες;»
«Όχι πολλά. Όμως όλες οι αληθινές προφητείες που έχω
ακούσει έχουν πραγματοποιηθεί. Αν οι μεγάλοι μάγοι που
τις γράφουν μπορούν όντως να δουν το μέλλον, τότε πρέπει
να ισχύουν».
«Ε, ίσως αυτή να μην ήταν αληθινή».
«Ήταν, και αυτό σημαίνει ότι και η Αγγλία είναι αληθινή χώρα».
«Εντάξει, λοιπόν. Ίσως η Αγγλία να είναι αληθινή». Αλλά τώρα που το έλεγα φωναχτά, καταλάβαινα ότι στην
πραγματικότητα δεν το πίστευα.
«Σχετικά με την προφητεία…» άρχισε να λέει ο Στέρλινκ.
«Τι;»
«Ήθελα να σε ρωτήσω – αλλά…» Πλησιάζαμε στην πύλη του σχολείου· πάντα, όταν φτάναμε σ’ αυτό το σημείο,
υποβαθμίζαμε την κουβέντα μας σε αθώες φλυαρίες. Ήταν
μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ μας και φροντίζαμε να είμαστε προσεκτικοί – σ’ αυτό το σημείο, απέναντι από τον πάγκο με τις εφημερίδες, στη γωνία της οδού Παραδείσου.
«Θα σε ρωτήσω μετά» είπε τελικά.
Δεν υπήρχε ουρά κι έτσι αγόρασα μια εφημερίδα.
«Ποιος είναι ο κύριος τίτλος;» ρώτησε ο Στέρλινκ.
26

«“Αδιέξοδο”».
«Τι είναι αυτό;»
«Όταν μια κατάσταση δεν οδηγεί πουθενά».
«Για τον πόλεμο, λοιπόν. Τι λέει παρακάτω;»
«Πολλά· δεν προλαβαίνω να σου τα πω τώρα».
«Θα μου τη διαβάσεις όταν γυρίσουμε σπίτι;»
«Εντάξει». Δίπλωσα την εφημερίδα και την έβαλα στην
τσέπη μου. «Ξέρεις, πρέπει να μάθεις ανάγνωση. Είσαι οχτώ χρονών».
«Ξέρω να διαβάζω· περίπου, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς
μπορείς να είσαι έξυπνος και χωρίς να γνωρίζεις ανάγνωση».
«Πράγματι. Εσύ σκέφτεσαι πολύ».
«Ναι. Στην τάξη κυρίως. Και στην εκκλησία. Νομίζεις
ότι αυτό είναι κακό;»
«Όχι. Η γιαγιά, όμως, μπορεί να έλεγε ότι είναι».
Η γιαγιά έπαιρνε το Στέρλινκ μαζί της στη λειτουργία
κάθε μέρα. Ο μικρός θα κοινωνούσε για πρώτη φορά τον
Ιούλιο – στις είκοσι μία Ιουλίου, η ημερομηνία ήταν ήδη καθορισμένη. Εγώ ποτέ δεν είχα κάνει την πρώτη μου Θεία
Κοινωνία, και τώρα που ήμουν ήδη δεκαπέντε χρονών η
γιαγιά είχε παρατήσει πια την προσπάθεια. Επίσης αρνιόμουν να πάω στην εκκλησία, παρά μόνο τις Κυριακές. Νομίζω ότι αυτό οφειλόταν τόσο στο ότι μισούσα να μου λένε τι
να κάνω όσο και στο ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος – και
τα δυο αλήθεια ήταν.
«Ναι» συμφώνησε γελώντας. «Η γιαγιά μπορεί να το έλεγε. Αλλά ο Θεός θα πίστευε ότι είναι κακό;»
«Δε νομίζω ότι προσέχει τέτοια πράγματα».
«Τα προσέχει. Όλα τα προσέχει. Ακόμα και τα σπουργί27

τια. Άρα σίγουρα θα το πρόσεχε, αν οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στη λειτουργία μερικές φορές. Αν αυτό είναι κάτι
κακό».
«Καλά, καλά» του είπα. «Μην κάνεις κήρυγμα. Και ξέρεις ότι δε μου αρέσει να με ρωτάς πράγματα σχετικά με τη
θρησκεία».
«Γιατί όχι; Απλώς ρωτάω τι πιστεύεις».
«Στέρλινκ, φτάνει».
«Συγγνώμη». Το είπε με τόσο ταπεινό τρόπο που με έκανε να συνεχίσω, πιο συγκαταβατικά. «Είμαι σίγουρος ότι ο
Θεός δεν πιστεύει ότι είναι κάτι κακό. Τέλος πάντων, εγώ
είμαι αυτός που θα πάει στην κόλαση, γιατί εγώ ÔÙ¤ δεν
πηγαίνω στην εκκλησία». Γέλασε. «Έλα, πάμε. Έχουμε αργήσει» του είπα.
Τα τελευταία αργοπορημένα αγόρια μάς προσπέρασαν
όταν φτάσαμε στην πύλη –με κάποια δυσκολία, βέβαια, αφού γλιστρούσαν στο λασπωμένο χιόνι– και μπήκαν βιαστικά στο προαύλιο για να στοιχηθούν. Ο λοχίας Μάρκυ, ο δάσκαλος του Στέρλινκ και ο χειρότερος στο σχολείο, τους επιθεωρούσε με αυτήν τη συνηθισμένη του έκφραση, την οποία
δύσκολα μπορούσες να αποκρυπτογραφήσεις. Ωστόσο το ύφος του έδειξε μια ξεκάθαρη περιφρόνηση μόλις είδε το
Στέρλινκ κι εμένα. Μας μισούσε και δεν το έκρυβε.
Του ανταπέδωσα το βλέμμα και μετά κοίταξα το Στέρλινκ όπως τον κοίταζα κάθε πρωί –με την καρτερική υπομονή του εγκληματία που έχει αποδεχτεί την εκτέλεσή του– κι
ύστερα γυρίσαμε προς την πύλη. Το βλέμμα μου ενόχλησε το
λοχία Μάρκυ. «Αγόρια, για όνομα του Κυρίου, ελάτε αμέσως εδώ!» φώναξε. Πρέπει να ήταν το μοναδικό άτομο στη
Μαλόνια που δεν είχε ενδοιασμούς να αναφέρει μάταια το
28

όνομα του Κυρίου. Παρατήρησα ότι ο Στέρλινκ συνοφρυώθηκε στο άκουσμα αυτής της βλασφημίας.
Ο λοχίας Μάρκυ πρόσεξε κι αυτός το συνοφρύωμα του
μικρού. Μπήκαμε στο σχολείο, αλλά χωρίς να βιαζόμαστε.
Φρόντισα να πηγαίνω με το πάσο μου, για να τον εκνευρίσω. Εκείνος αγριοκοίταξε, αλλά ο Στέρλινκ προχώρησε τόσο υπάκουα που ο λοχίας δεν μπόρεσε να πει κουβέντα.
Όταν γυρίζαμε από το σχολείο, το χιόνι είχε αρχίσει να παγώνει επικίνδυνα. Οι δρόμοι ήταν σκιεροί, γλιστρούσαν.
«Λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί να έχω δίκιο;» με ξαναρώτησε ο Στέρλινκ, ενώ σχεδόν πατινάραμε στη λεία επιφάνεια
της οδού Παραδείσου. «Νομίζεις ότι η χώρα της Αγγλίας
μπορεί να είναι αληθινή;»
«Μπορεί. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται».
«Ναι, αλλά η προφητεία –»
«Το μόνο που έλεγε ήταν ότι ο πρίγκιπας θα εξοριζόταν.
Δεν αναφέρεται πουθενά το μέρος. Και παρόλο που όλοι πίστεψαν ότι υπονοούσε την Αγγλία –εκεί όπου έστειλαν και
τον Αλντεμπαράν– αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια».
«Αφού ήταν ένας άλλος κόσμος».
«Αν ποτέ εξορίστηκε, τελικά. Αν δε σκοτώθηκε. Όπως
ξέρεις, και ο θάνατος άλλος κόσμος είναι. Μερικές φορές
δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τις λέξεις που χρησιμοποιούν
οι άνθρωποι».
«Δεν πιστεύω ότι τον έχουν σκοτώσει. Θα ήξεραν ότι
υπήρχε μια προφητεία».
Πράγματι, η προφητεία του Αλντεμπαράν κάποτε ήταν
σεβαστή και ίσως εξαιτίας της οι στρατιώτες του Λούσιεν να
δίστασαν να σκοτώσουν το αγόρι. Η προφητεία έλεγε με σα29

φήνεια ότι κανένας δεν μπορούσε να βλάψει τον πρίγκιπα.
Πρόβλεπε ότι δε θα σκοτωνόταν αλλά θα εξοριζόταν.
Το χιόνι έκανε τα κίτρινα τούβλα των σπιτιών να φαίνονται βρόμικα. Αναρωτήθηκα αν τα σύννεφα που γλιστρούσαν στον ουρανό ήταν φορτωμένα με χιόνι ή με βροχή. Το
μεγαλύτερο σύννεφο ακριβώς πάνω από την εκκλησία στην
πλατεία, αρκετά μακριά μας, έδειχνε ολόιδιο με τεντωμένο
χέρι. Πλησίαζε τόσο κοντά στο σταυρό του τρούλου, που φαντάστηκα ότι αν χαμήλωνε κι άλλο θα μπορούσε να τον αγγίξει – αλλά δεν ήταν παρά ένα αθώο παιχνίδισμα του ανέμου.
«Οπότε, θα μπορούσε να είναι αληθινή» επέμεινε ο
Στέρλινκ.
«Τι;» ρώτησα, γιατί δεν πρόσεχα τι έλεγε.
«Η Αγγλία μπορεί να υπάρχει στην πραγματικότητα».
«Ναι» είπα βαριεστημένα. «Δεν μπορείς να σταματήσεις
να μιλάς γι’ αυτό; Δεν έπρεπε να είχα αρχίσει αυτήν τη συζήτηση· από τη στιγμή που ανέφερα το θέμα, δεν έχεις βάλει
γλώσσα μέσα σου. Και αυτό δεν πρόκειται να το μάθουμε
ποτέ».
«Όχι» είπε. «Αλλά η προφητεία…»
«Τι τρέχει με την προφητεία;»
«Αν εκπληρωνόταν, τότε θα μαθαίναμε αν η Αγγλία είναι αληθινή ή όχι. Γιατί ο πρίγκιπας θα επέστρεφε και –»
«Στέρλινκ» τον διέκοψα. «Η προφητεία – ήσουν έτοιμος
να μου πεις κάτι γι’ αυτήν. Θυμάσαι; Το πρωί είπες ότι θα
μου έλεγες αργότερα».
«Α, ναι…» Έριξε μια ματιά γύρω του. «Εντάξει». Χαμήλωσε τόσο την ένταση της φωνής του που ακούστηκε σαν ψίθυρος. Είχαμε σταματήσει να περπατάμε και ο δρόμος ήταν
άδειος.
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Μια γυναίκα εμφανίστηκε αναπάντεχα από τη γωνία και
μας προσπέρασε βιαστικά· κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά
της ένα μωρό που έβηχε – το είχε καλά τυλιγμένο για να το
προστατέψει από το κρύο. Ο Στέρλινκ περίμενε μέχρι να
απομακρυνθεί η γυναίκα και μετά πλησίασε το κεφάλι του
κοντά στο δικό μου. «Θυμάσαι τότε που η γιαγιά έκαψε τα
βιβλία του πατέρα;»
«Φυσικά. Ξεχνιέται αυτό;»
«Δε χρειάζεται να μιλάς έτσι».
«Πώς δηλαδή;»
«Έτσι. Δεν ήταν δικό της λάθος».
«Ο πατέρας μού είχε ζητήσει να τα προσέχω πριν φύγει. Η γιαγιά με έκανε να αθετήσω την υπόσχεσή μου και –»
«Σχετικά με την προφητεία τώρα…» με διέκοψε ο Στέρλινκ. Είχαμε κάνει αυτήν τη συζήτηση αρκετές φορές στο
παρελθόν. «Όταν η γιαγιά τα έκαψε, εγώ γλίτωσα ένα από
τη φωτιά. Το έχω ακόμα· το ξαναβρήκα την περασμένη εβδομάδα. Και ξεδιάλυνα αυτό που γράφει στο εξώφυλλο».
«Διάβασες το εξώφυλλο;» ρώτησα κι εκείνος ένευσε καταφατικά. «Λοιπόν, τι έλεγε;»
«Έλεγε αυτό: “Μια προφητεία του λόρδου Αλντεμπαράν, γραμμένη το έκτο έτος της βασιλείας του Κάσσιου του
Δεύτερου”».
«Ταιριάζει απόλυτα. Αυτή πρέπει να είναι».
«Κι εγώ αυτό νομίζω. Και ήθελα να σου ζητήσω να μου
τη διαβάσεις. Εμένα μου πήρε τουλάχιστον μία ώρα για να
διαβάσω το εξώφυλλο, αλλά εσύ διαβάζεις γρήγορα, Λίο».
Τον κοίταξα βαθιά στα μάτια. «Είναι πολύ σπάνιο βιβλίο. Και δεν ήξερα καν ότι το είχες». Εκείνος χαμογέλασε
πλατιά με το σχόλιό μου.
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Ξαναρχίσαμε να περπατάμε προσεκτικά. «Αν το ήξερε η
γιαγιά, θα σε σκότωνε. Ξέρεις ότι το συγκεκριμένο βιβλίο
βρίσκεται στην κυβερνητική λίστα με τα Άκρως Απαγορευμένα Βιβλία; Θα σου έριχναν τρεις μήνες και μόνο που το
έχεις».
«Τρεις μήνες; Τι πράγμα τρεις μήνες;»
«Τρεις μήνες φυλακή! Είναι σοβαρό αδίκημα. Η γιαγιά
θα θύμωνε απίστευτα αν το ανακάλυπτε».
«Ναι, το ξέρω. Σσς». Κοίταξε νευρικά γύρω του. «Μην
της το πεις, σε παρακαλώ».
«Καλά, δε θα το πω». Ποτέ δε θα το έκανα. Απλώς ήθελα να του επιστήσω την προσοχή. «Και ναι – μπορώ να σου
το διαβάσω, αν θέλεις».
«Σε ευχαριστώ» είπε. «Σε ευχαριστώ, Λίο».
«Και πάλι, όμως, δε θα έπρεπε να το έχεις».
«Δεν είμαι ο μόνος που κρύβει βιβλία» είπε μειδιώντας.
«Τι;»
«Κι εσύ έχεις εκείνο το βιβλίο που σου είχε υπογράψει ο
πατέρας – τη ÃÚ˘Û‹ μ·ÛÈÏÂ›·».
«Πώς το ήξερες αυτό;»
«Το κοιτούσες συνέχεια όταν ήμουν μικρότερος. Όταν
νόμιζες ότι κανένας δε σε έβλεπε. Συνήθιζες να –»
«Ναι, εντάξει» είπα κόβοντάς τον. «Αυτό διαφέρει. ∏
ÃÚ˘Û‹ μ·ÛÈÏÂ›· ανήκει απλώς στα Απαγορευμένα Βιβλία,
ενώ η προφητεία είναι στη λίστα των Άκρως Απαγορευμένων, πράγμα πολύ πιο σοβαρό. Και άλλωστε εκείνο το βιβλίο ήταν δικό μου· δεν το έκλεψα. Εσύ πήρες –»
Σταμάτησα απότομα. Φτάνοντας σε ένα σταυροδρόμι,
σχεδόν συγκρουστήκαμε με μια μοίρα έφιππων στρατιωτών. Σκοντάψαμε πάνω τους κι εκείνοι ξέσπασαν σε δυνα32

τά γέλια. Ένα άλογο, που βρισκόταν κοντά μας, αναπήδησε στο πλάι και ο αναβάτης το συγκράτησε με το χαλινάρι,
ξαναφέρνοντάς το στον κύκλο. Τελικά ανοίξαμε δρόμο
βιαστικά και φτάσαμε στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.
Δεν τους είχαμε αντιληφθεί επειδή το χιόνι είχε σκεπάσει
τα πάντα, απλώνοντας παντού μια παράξενη ησυχία.


Περπατήσαμε σιωπηλά, χωρίς να κοιταζόμαστε. «Νομίζεις ότι μας άκουσαν;» ψιθύρισε ο Στέρλινκ, όταν έκρινε ότι
βρισκόμασταν πια σε ασφαλή απόσταση.
«Ασφαλώς όχι» τον καθησύχασα. «Και δεν έγινε και τίποτα αν μας άκουσαν». Ωστόσο έλπιζα ότι ο Στέρλινκ δε
θα άκουγε την καρδιά μου, που χτυπούσε με όλη της τη δύναμη. Ο έντονος παλμός της με θύμωνε. Δε φοβόμουν τους
στρατιώτες. Απλώς αιφνιδιάστηκα που πέσαμε έτσι πάνω
τους.
«Στέρλινκ, κοίτα αυτό». Έδειξα με το δάχτυλο ένα μεγάλο σωρό από χιόνι κι αμέσως εκτοξεύτηκαν από μέσα
του πορτοκαλί σπίθες. Ένα ακόμα κόλπο. Το χιόνι αναπήδησε, και στα σημεία όπου είχαν προσγειωθεί οι σπίθες φάνηκαν να αχνίζουν μικρά κόκκινα σημάδια, σαν πληγές από
σφαίρες. Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ένα από τα
άλογα των στρατιωτών χλιμίντρισε – προφανώς από το
ξάφνιασμα. Τελικά δε βρίσκονταν και τόσο μακριά μας.
Αλλά μπορεί και να ήταν απλή σύμπτωση· τα άλογα ήταν
συνηθισμένα στους πυροβολισμούς.
«Μην το κάνεις αυτό, Λίο» ψιθύρισε αγριεμένα ο Στέρλινκ. «Σταμάτα να κάνεις επίδειξη».
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